
 

รายงานการประชุม 
“แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ” 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร ๒๔) ศูนย์หันตรา 

______________________________ 
 

ผู้มาประชุม 
๑. นางสมใจ บุญสรรค์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒. นางชมัยพร ทองค าชุม ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓. นายอาคม สงเคราะห์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
๔. นายสุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อ านวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕. นายจตุรงค์ บางมณี กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๖. นางสาวบษุกร บัวใบ  กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๗. นางวรรณนิภา ทิพสุรบท กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๘. นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย์ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๙. นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 ๑๐. นางสาววรางคณา จรุณศรี กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๑๑. นางสาววาสนา ยิ้มอ่ิม กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๑๒. นางสาววธิานี สนามแจ่ม กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๓. นายสัมพันธ ์ ชัยภูมิ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๑๔. นางอุไรวรรณ ์ กิจจารักษ ์ กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๑๕. นายชาติชาย เขียวมณี กรรมการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๖. นายสิรพิงษ ์ เกียรติพิทักษ์สุข กรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑๗. นางสาวกชพรรณ บัวค า กรรมการกองคลัง 
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมัฒธนา บุญธรรม กรรมการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 

 ๑๙. นางดาราวรรณ ศิริพรมงคลชัย กรรมการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. นายอนนท์ บูชาพันธ ์ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
๓. นางเปรมสิรินทร์ แย้มสรวล กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 

 ๔. นางสาวขวัญชนก ภาคสัญไชย กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
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๕. นางสาวสุภาพ โสมนัสสา กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
 ๖. นางสาวขวัญหทัย ศุภกรรม กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 

๗. นางสาวดารุณี ตรีหาญ กรรมการกองพัฒนานักศึกษา 
๘. นางสาววรรณา แก้วพลอย กรรมการกองคลัง 

 ๘. นางสาวสาวิตรี สุทธิลักษณ์ กรรมการกองคลัง 
 ๙. นายศรัณย์พงษ ์ ศรีพูน กรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. นายจตุพร ระเวงจิตร ์ กรรมการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๑. ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จันทร์ตรี กรรมการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมบัต ิ ก่ ามอญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๒. นางสาวกนกวรรณ นาสมปอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๓. นายศิรสิทธิ ์ วงศ์อิทธิกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
๔. ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๕. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๖. ดร.ธีรพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๗. นายเรวัต ิ พูลสุข คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๘. นางสาวพุทธษิา แสนแก้ว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๙. นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๐. นายสรชัย ชวรางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๑. นางสาวธันยากร อุบลสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๒. นายประดษิฐ์ สงค์แสงยศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑๓. ผศ.ศิรินยา แตงอ่อน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๔. ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๕. นางสาวมารีนา อรุณบุญลือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. นางศันสนีย์ รักษ์เลิศวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๗. ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๘. ผศ.เนาวรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๙. นางสาวภัทร์ฐิตา สุภาโสต คณะศิลปศาสตร์ 
๒๐. นางสาววรรณภา ใหญ่มาก คณะศิลปศาสตร์ 
๒๑. นายพัฒนพงษ ์ วรรณวิไล ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๒๒. นางกณิกนาฎ สมบัติ กองนโยบายและแผน 
๒๓. นายนุสรณ ์ ตรีลาภี กองนโยบายและแผน 
๒๔. นายวุฒชิัย กสิพันธุ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๒๕. นางวราภรณ์ ปุ้ยไทย กองคลัง 
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๒๖. นางสิริรัตน ์ โพสพสุวรรณ กองพัฒนานักศึกษา 
๒๗. นายชัยพงษ ์ วิลามาศ กองพัฒนานักศึกษา 
๒๘. นางสาวแววตา สุขภิรมย์สันต์ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี 
๒๙. นางสาวอารีรัตน์ ศรีจันทร์อินทร์ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๓๐. นางสาวสิรวิงษ์ ครองศร ี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๓๑. นางอนงค์ ศรีเจริญ กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๓๒. นางนิชา กรไกร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 
๓๓. นางสาวประภาศรี โพธิ์ทองค า กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 
๓๔. นางสาวฐมลชนกศ์ วงษ์สุวรรณ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
นางสมใจ บุญสรรค์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวเปิด      

การประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ ” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความประสงค์ให้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันระบบ
ทะเบียนและประมวลผลมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้าด้วยกันได้ 
จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ และให้
หน่วยงานที่ใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลมีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ได้แจ้งข้อมูล
ของงานทะเบียนและประมวลผล ในเรื่องจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และจ านวนเงินในระบบ         
ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งยากต่อการบริหารจัดการ จึงจัดให้มีการประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินและ       
งานทะเบียน เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในครั้งนี ้

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผล อย่างบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  ให้การรับรองรายงานการประชุม “แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและประมวลผล อย่างบูรณาการ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ แนวทางการพิจารณารายงานข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดท าฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ปรากฏว่าข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจากคณะ และจ านวน
นักศึกษาที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจากกองคลัง ไมม่ีความสอดคล้องกัน นั้น 
 ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การบริหาร
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีความถูกต้อง 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.  มอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผล พัฒนาระบบ

ทะเบียนและประมวลผล ให้คณะสามารถตรวจสอบและน าข้อมูลของนักศึกษาจากฐานข้อมูลไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

๒.  มอบหน่วยงานที่ใช้ระบบทะเบียนและประมวลผล แจ้งรายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิใช้งาน
ระบบทะเบียนและประมวลผลในปัจจุบัน พร้อมเสนอรายชื่อบุคลากรและสิทธิ์ในการใช้งานระบบทะเบียน
และประมวลผล ส่งให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อพิจารณาสิทธิ์ให้เหมาะสมตามการใช้งานของบุคคล โดยอาจพิจารณาจัดท าคู่มือหรือจัดอบรม
การใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

๓.  มอบงานการเงินทุกศูนย์พื้นที่ รวบรวมข้อมูลการรับช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน   
ภาคฤดูร้อน สรุปส่งให้กองคลังเพื่อจัดท ารายงานและน าข้อมูลเผยแพร่ในระบบทะเบียนและประมวลผล   
โดยให้คณะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ก าหนดตามปฏิทินการจัดการศึกษา    
ของมหาวิทยาลัย 

๔.  ให้คณะประมาณการค่าใช้จ่ายจากแผนรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน หรืออาจ
ใช้ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบสหกิจศึกษา ในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะ 

 

โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑.  การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจ

ศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ให้ลงทะเบียนเรียนเช่นเดียวกับนักศึกษาภาคปกติ เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดเปิด 
ภาคการศึกษาตามกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และสามารถกู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืม        
เพื่อการศึกษาได้ ซ่ึงงานกองทุนของมหาวิทยาลัยได้ประสานงานกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว ยกเว้น
กรณีการลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา 
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๒.  การขอส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของนักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา 
ชั้นปีสุดท้าย หากคณะได้เปิดหลักสูตรสหกิจศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
คือ ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่มี
ภาระหนี้คงค้างกับมหาวิทยาลัย 

จากระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่สามารถออกสหกิจศึกษาก่อนเวลาที่ก าหนดได้ 
แตห่ากมีความจ าเป็น ให้คณะขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นรายบุคคล 

๓.  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา    
หากนักศึกษารายใดไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นักศึกษาต้อง
ช าระเงินค่ารักษาสภาพการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้รวบรวมรายชื่อแจ้งให้
คณะทราบและด าเนินการตามระเบียบ 

มาตรการส าหรับนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวในระบบโควตา รอบที่สอง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการผ่อนผันการช าระค่าบ ารุงการศึกษาในทุกกรณ ีโดยขอความร่วมมือ
จากคณะไม่ให้รับรองการผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึ่งหากนักศึกษาไม่ช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการเป็นนักศึกษา และให้สมัครในรอบถัดไป (ถ้ามี) 

 

 ๔.๒ พิจารณาความต้องการ และรับทราบปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนและประมวลผล 

ด้วยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพ และให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบทะเบียน
และประมวลผลร่วมหารือเก่ียวกับปัญหาและแนวทางพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรับทราบความต้องการ และปัญหา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้การบริการจัดการข้อมูลนักศึกษามีความ
ถูกต้อง ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งปัญหาและความต้องการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบทะเบียนและประมวลผล โดยที่ประชุมได้แจ้งปัญหา   
ที่พบจากการด าเนินงาน และเสนอแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑.  สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ าของนักศึกษาได้ โดยมีระบบแจ้งเตือน และ
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ าได้อีก 

๒.  สามารถแสดงข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ว่าได้รับเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายละเท่าใด เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๓.  จัดท าตารางสอนให้เสร็จสิ้นก่อนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนซ้ าของนักศึกษา เพื่อแก้ไขได้ทันเวลา สามารถ
ประเมินภาระงานสอนและค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาและค านวณภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนได้ 
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๔.  การคิดค่าใช้จ่ายจากภาระงานสอนตามตารางสอนของอาจารย์ประจ ารายวิชา ปัจจุบัน
ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากกองคลังไม่มีข้อมูลของอาจารย์ผู้สอนว่าได้ด าเนินการสอนตามตาราง
หรือไม่ และอาจารย์ผู้สอนบางราย ด าเนินการสอนทั้งระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอัตราค่าสอน
แตกต่างกัน 

๕.  ให้อาจารย์ผู้สอนประมาณการค่าสอนจากแผนการปฏิบัติการของคณะ แล้วเบิกจ่าย
จากต้นสังกัดตามที่ได้รับจัดสรรต่อไป ในกรณีที่มีการสอนต่างคณะ ภาคปกติจะได้รับจัดสรรจากคณะที่ สอน 
และสามารถเบิกเกินภาระงานสอนได้ตามความเป็นจริง หากสอนเกิน ๑๕๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาคสมทบ
อาจารย์ผู้สอนเบิกได้จากคณะที่ท าการสอน 

๖.  การเปิดสอนภาคฤดูร้อน คณะต้องก าหนดรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และจัดตารางสอน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้  ในกรณีรายวิชาซ้ า ระบบทะเบียนและประมวลผลสามารถ
ตรวจสอบได้จากการบันทึกตารางสอนผ่านระบบ 

๗.  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน มีข้อปฏิบัติทีเ่ป็นระบบ
ทวิภาค คือ จัดการเรียนการสอนภาคปกติ ๒ ภาคการศึกษา และอาจเปิดภาคฤดูร้อนหรือไม่ก็ได้ ตามแต่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา 

๘.  มาตรการส าหรับนักศึกษาที่ไม่ช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะ
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาได้ภายใน ๑ ปี หลังจาก
พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้แจ้งคณะให้แจ้งนักศึกษาทราบแล้ว
ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ หากนักศึกษารายใดที่ไม่ช าระเงินภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการลบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน        
ทุกรายวิชาออกจากระบบทะเบียนและประมวลผล และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ 
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบและยืนยันผลการเรียนของนักศึกษา มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เป็นต้นไป 

๙.  การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติร่วมกับนักศึกษาภาคสมทบ มีความเห็น
จากคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๙.๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เห็นชอบให้นักศึกษาภาคปกติเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคสมทบได้ โดยให้ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
รายวิชาละ ๑๐๐ บาท และลงทะเบียนเรียนเพิ่มได้ไม่เกิน ๒ รายวิชาต่อ ๑ ภาคการศึกษา 

๙.๒  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นชอบให้เก็บค่าลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาภาคปกติที่เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคสมทบ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ รายวิชา 

๙.๓  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เห็นชอบให้ยกเลิกข้อก าหนด ๒ รายวิชา 
ต่อ ๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากในระเบียบได้ก าหนดในเรื่องของจ านวนหน่วยกิต  ที่นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาไว้แล้ว 

โดยกองคลังเป็นผู้จัดท าประกาศให้สอดคล้องกับระเบียบของมหาวิทยาลัย และมอบส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ระเบียบปฏิบัติต่อไป 
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 ๔.๓ การให้บริการจุดเดียวแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้บริการ       
รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม) วันที่ ๑๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก าหนดรับรายงานตัวขึ้นทะเบียน
นักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม) ในวันที่ ๑๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) แบ่งเป็น ๓ ช่องทาง 
คือ ๑) ผ่านระบบออนไลน์ http://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb ๒) ส่งไปรษณีย์ ๓) ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่
ได้รับคัดเลือก นั้น 

ในการนี้ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ให้มีบริการจุดเดียวแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) โดยขอความอนุเคราะห์กองคลัง และกองพัฒนานักศึกษา ในการรับรายงานตัว 
ณ อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) ชั้น ๑ ห้องบริการนักศึกษา (ระหว่างห้อง ๒๓๑๑๕ - ๒๓๑๑๖)       ศูนย์
หันตรา เพื่อให้บริการกับบุคคลที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโควตา (เพิ่มเติม) ในวันดังกล่าว 
 จึงขอเสนอต่อที่ประชุม เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการให้บริการแบบ      
จุดเดียวครบวงจร (One Stop Service) ในการให้บริการรับช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาค่ากิจกรรม 
และค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน ของศูนย์หันตราต่อไป หากศูนย์พื้นที่ใดไม่พร้อมด าเนินการ มอบให้งาน
การเงินเป็นผู้ด าเนินการรับช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษา และมอบให้งานพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรับช าระเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษา โดยสรุปข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษาส่งให้  
ทุกคณะ เพื่อน าไปบริหารจัดการงบประมาณของคณะให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 
 (นายชาติชาย  เขียวมณี)   (นายสัมพันธ์  ชัยภูม)ิ 
 ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชมุ 
 
 
 
    (นายอาคม  สงเคราะห์) 
   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ผู้รับรองรายงานการประชุม 


